DÉ DIGITALE LINK TUSSEN DE
ACCOUNTANTS EN HUN
AGRARISCHE KLANTEN
Voor accountants is het een bekend
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facturen die ze aan het eind van elke
BTW-periode van hun agrarische
klanten ter boeking ontvangen.
Een tijdrovende en daarmee dure
aangelegenheid.

Kan dat niet anders? Jazeker, en wel met AgroBox van UnifiedPost.
AgroBox digitaliseert en archiveert de volledige instroom van documenten en
zet de facturen als boekingsvoorstel klaar in uw gekende boekhoudsoftware.
Dankzij AgroBox, bent u snel en eenvoudig in staat om de productiviteit en de
efficiëntie van uw kantoor te verhogen.

Ontdek de mogelijkheden van AgroBox
Agrarische verzenders sturen facturen rechtstreeks elektronisch naar AgroBox
via Z factuur. Verzenders van buiten de sector sturen facturen via
Simplerinvoicing of via andere UnifiedPost platformen naar AgroBox.
Ondernemers kunnen snel en eenvoudig facturen scannen en
doorsturen met de AgroBox scan-app
1 centraal archief voor de ondernemer waar alle facturen elektronisch
(XML +Pdf) worden bewaard in de XML-standaard die het softwarepakket
kan inlezen.
Koppelingen met de meeste gangbare boekhoudsoftwarepakketten.
Minder administratieve taken, extra tijd voor meer toegevoegde waarde
(advies)
Spreiden van de werklast: uw klanten verwerken doorlopend hun facturen
Belangrijk bij Centrale verwerking door Accountant:
Na de implementatie van de volgende release (naar verwachting nog dit
jaar) kunnen alle facturen in AgroBox eenvoudig betaalbaar gesteld
worden door de facturen simpelweg te selecteren en ter betaling te
agenderen. Zonder dat de ondernemer gegevens moet overnemen in zijn
bankomgeving.
Hoe krijgt de ondernemer alle facturen in AgroBox?
Agrarische verzenders sturen rechtstreeks facturen elektronisch naar
AgroBox via Z factuur
Verzenders van buiten de sector sturen facturen via Simplerinvoicing of
via andere UnifiedPost platformen naar AgroBox
Ondernemers kunnen snel een eenvoudig facturen scannen en
doorsturen met de AgroBox scan-app

AgroBox, een gebruiksvriendelijk oplossing voor verschillende manieren
van werken
Voor klanten die zelf boeken
Uw klanten nemen in dit geval meestal een eigen AgroBox-account en
-abonnement. Het kan ook zo zijn dat u voor deze klanten centraal
abonnementen afsluit. Dit is het geval wanneer de klant gedeeltelijk zelf
boekt, maar voor veel zaken leunt op zijn of haar accountant.
Voor accountants die voor hun klanten boeken
In de situatie dat u de facturen van uw agrarische klanten centraal verwerkt,
sluiten wij een centraal contract met u voor al uw klanten waarvoor AgroBox
wordt ingezet. Op basis van uw klantenbestand maken wij op de achtergrond
voor uw agrarische klanten een AgroBox-account aan en melden wij de
klanten standaard aan voor een koppeling met het Simplerinvoicing-netwerk.
Uw klanten krijgen per e-mail een uitnodiging voor een uitleg over het gebruik
van AgroBox t.b.v. de verwerking en betaling van facturen.

Meer weten? Laat ons weten welk pakket u gebruikt en
verneem van ons de mogelijkheden

